Thaiföldi körutazás nyaralással kombinálva 10éj
Thaiföldi körutazás nyaralással kombinálva 10éj

Körút időpontja: 2015. január 22. (gép indulás: 2015.01.21) és február 19. (gép indulás:
2015.02.18.)
A 4 napos körutazás alatt magyar nyelvű idegenvezetéssel.
PROGRAM
1. nap: Bangkok
Érkezés Bangkokba, majd transzfer a központi fekvésű Hotel Manhattan szállodába. A nap
további részében szabadprogram. A közvetlen közelben piacok, éttermek és a Skytrain
megállója. Szállás és thai vacsora a Hotel Manhattanben. (vacsora)
2. nap: Bangkok
Városnézés Bangkokban, melynek során megismerkedhetnek a főváros sokszínűségével. A
legszebb és leglátványosabb templomok megtekintése: Wat Traimit, az Arany Buddha
temploma, Wat Pho, a Fekvő Buddha temploma. A nap fénypontja a csodálatos Királyi Palota
és a színes Wat Phra Kaew, a Smaragd Buddha temploma. Délután szabadprogram. Szállás a
Hotel Manhattanben. (reggeli)
3. nap: Az úszó piac – Kwai-folyó
Kora reggel indulás Damnoen Saduak úszó piacához, ahol egy csónakról testközelből
figyelhetik meg az árusok forgatagát. Útközben egy Tao Tan, azaz egy tradicionális
kókuszcukorgyár és egy thai kerámiamanufaktúra eglátogatása. Továbbutazás busszal

Kanchanaburi tartományba, a katonai temető felkeresése, majd ebéd egy helyi étteremben,
végül a Kwai-folyón átívelő híd és a háborús emlékmúzeum megtekintése. Az ezt követő
hajóút és az eredeti Burma-vasúton, fa viaduktokon keresztül történő utazás egyedülálló
élményt nyújtanak. Visszautazás a Hotel Manhattanbe. (reggeli és ebéd)

4. nap: Ayutthaya
Reggeli után kijelentkezés a szállodából, majd utazás Ayutthayába, mely 400 évig a hatalmas
királyság, Sziám fővárosa volt. A legfontosabb látnivalók és templomok megtekintése. A
romok a fényes múlt néma tanúi a thai történelem egyik érdekes korszakából. Ebéd egy helyi
étteremben. Visszautazás Bangkok repülőterére, majd transzfer az Önök által választott
szállodába, ahol folytatódik a nyaralás a foglalás szerint. (reggeli és ebéd)

5-10. nap: nyaralás a választott szállodában
Pihenés az Önök által választott szállodában, ellátás a foglalás szerint. A 10. napon, nap
közben transzfer a bangkoki repülőtérre.
11. nap:
Pihenés az Önök által választott szállodában, ellátás a foglalás szerint. A 10. napon, nap
közben transzfer a bangkoki repülőtérre.
11. nap:
Hajnali hazaindulás, érkezés Budapestre a menetrend szerint. A változtatás jogát fenntartjuk!
A körutazás utolsó napján kb. 16.00 órakor fejeződik be a program. Kérjük, ezt a csatlakozó
kombinációk transzferfoglalásánál vegyék figyelembe!
2015. feb. 18. indulással Budapestről, magyar nyelvű idegenvezetéssel, min. 8 fő esetén.
Német nyelvű idegenvezetéssel hétfőnként, szerdánként és szombatonként Bangkokból,
min. 2 fő esetén.
A körutazást követő 7 éjszakás tengerparti pihenésre Ön szállodáink gazdag kínálatából
választhat Pattayától Khao Lakon át Phuketig.
További pontos információk az Ön utazási irodájában!
Beutazásai szabályok: magyar állampolgárnak a hazautazás dátumától számítva még 6
hónapig érvényes útlevél szükséges, illetve a 30 napot nem meghaladó turista célú beutazások
esetén NEM kell vízum. A változtatás jogát fenntartjuk!

